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nieuws van onze technische teRRARium&ienst 
Het verwarmde Terrarium OOOR J. s m i t h JR., ROtteROAm 

Tot nu toe is het netelige 
onderwerp: het verwar-
men van een terrarium, 
in deze kolommen niet 
behandeld. Mijns inziens 
terecht. Immers, de oor-
logsjaren vormden ook 
de eerste jaren van „La-
certa" en de import van 
dieren uit warmere lucht-
streken dan de onze, 

stond vanzellsprekend stil. De enkeling, die 
nog in 't bezit was van een of meer dezer 
dieren, mag men gerust een uitzondering 
noemen. Wellicht waren het alleen de 
enkele goed uitgeruste dierentuinen, die 
nog de beschikking hadden over een col-
lectie exoten, maar deze inrichtingen 
vormen dan ook een aparte klasse. 

Verschillende systemen zijn hiervoor reeds 
uitgedacht en het heeft geen zin hierover 
een oordeel te vellen, indien men niet in 
de gelegenheid is geweest de ideeen aan 
de practijk te toetsen. Wel kan worden 
vastgesteld aan welke eisen een goede 
verwarming moet voldoen, want deze zijn 
zeer verschillend. 
In de eerste plaats moet de terrarium-
bodem verwarmd worden. Het is beslist 
verkeerd indien een dier in een goede 
atmosfeer verkeert, maar bij graafwerk in 
een veel koudere bodemlaag terecht komt. 
Dit brengt al dadelijk moeilijkheden met 
zich. Verwarmt men de bodemlaag, door 
er een verwarmingsbron onder te plaatsen, 
dan verdroogt de bodemgrond snel en de 
planten verdorren. 
In de tweede plaats moet de lucht in het 

Bewoners van een verwarmd terrarium 
Basilicus plumifrons 

Dat dit onderwerp nu wel ter sprake wordt 
gebracht, heeft een goede reden. Reeds zijn 
er enkele zendingen dieren uit de tropen 
binnen gekomen en het is geen wonder 
dat er van deze dieren voor menige ter-
rariumhouder een grote aahtrekkingskracht 
uitgaat. 
Het heeft echter geen enkele zin tropische 
dieren te gaan houden, indien men de 
dieren geen — met hun wensen overeen-
komend — tenuis kan gaan aanbieden. Het 
terrarium zelf zal niet veel behoeven te 
verschillen van onze inheemse; de groote 
moeilijkheid begint pas, wanneer we een 
dergelijke bak willen gaan verwarmen. 

terrarium verwarmd worden, hetgeen het 
eenvoudigste te bereiken is, namelijk door 
directe verwarming met een electrische 
lamp. Wil men met deze lamp, door 
bestraling, de bodem verwarmen, dan moet 
de warmtebron veel te sterk zijn (denk aan 
het warmteverlies aan de omringende 
koudere lucht buiten het terrarium), met 
als gevolg te hoge temperatuur in het 
terrarium. Daar komt nog bij, dat warme 
lucht de eigenschap heeit omhoog te 
stijgen. Tegen het dak van het terrarium 
zullen dus de hoogste temperaturen heer-
sen, hetgeen ongewenst is bij dieren, die 
zowel de bodem als de hogere delen van 
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het terrarium — een boomtak b.v. — tot 
hun verblijf gekozen hebben. 
Om het probleem dan nog iets ingewikkel-
der te maken, kan er op gewezen worden, 
dat er ook nog een vijver in een tropisch 
terrarium kan thuis horen, waarvan het 
water al evenzeer verwarmd dient te wor-
den. Een gelijkmatige warmte is, zoals uit 
het voorgaande blijkt, de enig juiste. 
Het eenvoudigste is dit te bereiken door 
het terrarium zelf op te stellen in een ver-
trek, dat op temperatuur gehouden wordt, 
waarbij vanzelfsprekend gedacht wordt 
aan de meest ideale oplossing, die iedere 
terrariumhouder voor de geest moet ko-
men, indien hij zich in zijn liefhebberij zou 
kunnen uitleven: het terrariumhuisl 
Natuurlijk hopen we ook daarop te zijner 
tijd terug te komen, te meer daar dit niet 
zo iets onuitvoerbaars behoeft te zijn, waar 
verscheidene lieihebbers tezamen wonen in 
een van onze bevolkingscentra. De meeste 

UITERLIJK: De boomkikvors heeft een naak-
te, klierrijke huid. Het vocht, dat deze klie-
ren afscheiden, is zeer giftig en zelfs scha-
delijk voor soortgenoten. De rugzijde is 
spiegelglad en glanzend. de buikzijde 
daarentegen is korrelig. De keel is korrelig 
en wit bij de wijfjes, maar bij de mannetjes 
geelachtig en sterk' geplooid, dit staat in 
verband met de keelzak, die bij het kwaken 
gevormd wordt. De kleur van de bovenzijde 
is zeer veranderlijk en wisselt tussen gias-
groen, grijs, geel, bruinzwart en goud-
bruin; effen of gemarmerd, soms zelfs ge-
vlekt. Een vaste kleur is daarom niet aan 
te geven. Deze kleur wordt zeer zeker be-
invloed door de omgeving en kan vrij 
plotseling veranderen, maar meestal komt 
zij ongeveer met de omgeving overeen. Zo 
hebben ook de temperatuur en de conditie 
invloed op de kleur; koude en slechte voe-
dingstoestand maken ze donkerder, voch-
tige warmte brengt dikwijls een mooie, ef-
fen grijze kleur met zich mee. Zowat iedere 
14 dagen vervelt de boomkikvors, vlak 
daarvoor verandert de kleur in giasgroen. 
Het vel wordt van achteren naar voren ge-
stroopt, tegelijkertijd wordt het oude vel 
door de mondhoeken in de keel gezogen 
en bij iedere „slok" schuift het vel een 
eindje verder naar voren. Hierbij maakt hij 
vreemde, krampachtige bewegingen en zet 
een hoge rug. De onderzijde is roomkleurig 
evenals de binnenzijde der poten. Deze 
beide kleuren worden gescheiden door een 
zwarte — van boven wit — gezoomde 
band, die bij de neus begint en in de lies 
eindigt in een naar voren gerichle lus. 
Lengte 3Y tot 4 cm. De achterpoten zijn 
sterk ontwikkeld, daardoor kan de boom-

liefhebbers zullen echter steeds op zichzelf 
aangewezen blijven en voor deze is het 
individueel verwarmde terrarium het meest 
gewenste. 
Hoe dit nu te bereiken? 
In de komende maanden kunnen enkele 
systemen besproken worden, zoals deze, 
veelal door theoretici, zijn opgesteld. 
Meer waarde wordt echter gehecht aan het 
gefundeerde oordeel van hen, die in de 
practijk reeds kennis gemaakt hebben met 
de mogelijkheden en moeilijkheden op dit 
terrein. Het spreekt dus wel vanzelf, dat 
eerst gaarne het wpord verleend wordt 
aan die leden, die op dit terrein reeds 
enige ervaring hebben. En vooral, indien 
de resultaten niet bevredigend waren! 
Het lijdt geen twijfel of dit probleem zal 
velen interesseren, reden waardoor het op 
prijs gesteld zal worden ook aanwijzingen 
in deze richting te ontvangen. 

kikvors uitstekend springen en zwemmen. 
Aan de vingers (voor vier, achter vijf) ko-
men hechtschijfjes voor; deze werken als 
zuigleertjes ]) en daarmee kunnen zij zich 
aan het gladde oppervlak (glas b.v.) vast-
hechten. Tussen de tenen der achterpoten 
bevinden zich zwemvliezen. De tong is cir-
kel- tot hartvormig, achteraan vrij. In de 
bovenkaak tanden, ook gehemeltetanden. 
De tong, die vooraan vastzit, wordt uitge-
klapt om de prooi te vangen; grote prooi-
dieren worden met behulp van de voor-
pootjes naar binnen gewerkt. Boomkikkers 
zijn tamelijk vraatzuchtig, ze zijn zeer be-
weeglijk en daardoor kunnen ze ook veel 
voedsel aan. Ze zijn echter tamelijk kies-
keurig. Vooral vliegen zijn erg gewild,' 
daarnaast nemen ze ook spinnen en meel-
wormen aan. Het darmkanaal, dat zeer kort 
is, verteert de hardste dieren zeer snel; de 
onverteerbare delen (chitine) worden als 
een prop uitgestoten. Van de zintuigen zijn 
het gezicht en het gehoor zeer sterk ont-
wikkeld. Ze reageren zeer snel op bepaalde 
prikkels, langzaam bewegende dieren laten 
hen koud. Als ze iets horen ritselen — op 
een bepaalde manier dan — draaien ze 
zich bliksemsnel om en vangen met onfeil-
bare zekerheid. 

Voor kleine verschillen in de vochtigheids-
graad zijn ze, als de meeste amphibieen, 
zeer gevoelig. Geen grote behoefte aan 
warmte. 
VERSPREIDING. De boomkikvors leeit 
hoofdzakelijk in vlak land, maar toch komt 
hij op sommige plaatsen in het hoogge-
bergte ook wel voor, b.v. in Tirol en Grau-
bunden tot op 2000 m hoogte. Men vindt 
hem overal in Europa (behalve dan in het 

6e BOonnkikvoRs, hyla ARBORC* L 
(synoniem: Hyla viridis Laur) 6 o ° R *n- J- P- CORneLlSSen, haaRLem 

Met enige tekeningen door de schrijver 
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hooggebergte en de steppen), zo ook in 
het hoge Noorden (Noorwegen); verder in 
lerland, Groot-Brittannie, de Atlantische 
eilanden, N.W.-Airika en Noord-Azie tot 
Japan. Hoever dit zich wel uitstrekt blijkt 
hieruit, dat deze soort zelfs op het Chinese 
eiland Hainan gevonden werd. In dit grote 
gebied worden echter 3 varieteiten gevon-
den, die in uiterlijk, levenswijze, stem en 
..manier van doen" verschillen. De twee 
voornaamste vormen zijn: 
A. VAB. MERIDIONALIS, die 'n harder ge-
luid voortbrengt. De stem is dieper van 
toon en ratelt langzamer. De zijlijn vertoont 
bij deze var. geen bocht. Lengte tot 5 cm. 
Zuid-Europa. 
B. FORMA TYPICA, deze vorm is inheems. 
In ons land komt de boomkikvors hoofd-
zakelijk in het Zuiden en Oosten vooi. Al-
gemeen in de achterhoek van Gelderland 

, en in Zuid-Limburg; verspreid voorkomend 
in het overige deel van Limburg, Zeeuwsch-
Vlaanderen, het westelijk deel van Brabant, 
de achterhoek van Overijsel en Drente. 
Geen waarnemingen in Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Utrecht, Groningen en Fries-
land. Wel in Gelderland (Winterswijk, Eer-
beek, Vorden en Borculo), Limburg (Kerk-
rade, Raath-Bingelrade, Ansel, Haag-Sittard, 
Heerlen, Valkenburg, Hoensbroek, Grons-
veld, Heer, Kelpen, Nunhem), Overijsel (En-
schede, Hengelo, Denekamp, Ootmarsum), 
Brabant (Tilburg, Ulvenhout, Helenaveen, 
Velp bij Grave, Rijkevoort, Princenhage, 
Vierlingsbeek, Chaam), Drente (Schierkam-
pen, Havelte) en Zeeland (Poortvliet, St. 
Maartensdijk, Groede, Sluiskil, Zeeuwsch-
Vlaanderen, Tholen). 
OECOLOGIE: De boomkikvors houdt zich 
des zomers in de regel in bomen en lagere 
planten op; vooral kleine bosjes van laag 
struikgewas aan de waterkant vormen zijn 
woonplaats. Het geluid is sterk ratelend en 
herinnert aan het cicadegezang in de tro-
") Cliche „In weer en wind" 
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pen. Door de keelblaas kunnen ze (alleen 
de mannetjes) zeer luid kwaken (resonan-
tiel). 
WINTERSLAAP: Overwintering in de mod-
der van de waterbodem of op verborgen 
plaatsen op het land. De winterslaap duurt 
van laat in de herist tot eind April. De 
mannetjes komen zowat een week eerder 
te voorschijn dan de wijfjes. 
VOORTPLANTING: Na de winterslaap volgt 
de paring (April-Mei). - Deze is axillaii, 
d.w.z. het mannetje omvat met zijn voor-
poten het wijfje ter hoogte van de oksels. 
Tijdens de voortplantingstijd vertoeven ze, 
in grote groepen, in het water. Hiervan pro-
fiteert de ringslang, die in de boomkikvors 
zijn lievelingsprooi ziet. Het mannetje heeft 
soms kleurloze copulatieborstels op de 
eerste vinger. Gedurende 2 d 3 dagen 
zwemmen ze in paring rond; daarna wor-
den gedurende 2 tot 48 uur 800 tot 1000 
eieren gelegd. Deze worden afgezet in on-
regelmatige klompen in de grootte van een 
walnoot; ze worden aan waterplanten vast-
gehecht. Hierna verlaat het mannetje het 
wijfje. Later gelegde eieren blijven onbe-
vrucht. Na 12 uur zijn de eieren volledig 
opgezwollen. De eidooier, die \Yz mm in 
doorsnede is, heeft een geelachtig wite 
kleur, bovenaan grijsachtig. Het geleihul-
sel is 4 mm groot. 
Na 4 dagen heeft de dooier zich ontwik-
keld tot een embryo waaraan al kop en 
staart te onderscheiden zijn. Het embryo is 
geelachtig van kleur. Na 7 dagen bespeurt 
men beweging in 't eihulsel. Na 11 dagen 
sluipt de 7 a 8 mm grote larve uit het gelei-
hulsel, dat soms wordt opgegeten. Na 13 
dagen onderscheiden we ogen en 2 wratten 
naast de mond. Na 15 dagen hebben de 
larven uitwendige kieuwen, die nu snel 
verdwijnen. Na 18 dagen: mond- en neus-
openingen. De larven zijn nu olijlkleurig 
met glanzende stippen. De staart is 2 maal 
zo lang als 't lichaam en scherp toegespitst. 
Kaken met brede zwarte rand; lippen om-
zoomd door papillen, die alleen in 't mid-
den der bovenlip ontbreken. Tandenrijen 
Na 21 dagen: Aarsopening, lichaam door 
'n tere huid omgeven (als een waas, teken 
van nadering van vervelling). Na 32 dagen: 
Vervelling (huid \Yi cm lang). Na 64 dagen: 
De achterpoten breken door. Na 82 dagen: 
Larven volledig uitgegroeid, pl.m. 4 cm 
lang, 5 tenen gespleten. Na 91 dagen: 
Hechtschijfjes aan de tenen. Voorpoten 
zichtbaar. Na 96 dagen: De voorpoten bre-
ken door. De larven zijn nu 5 cm lang. 
Kleur der rugzijde groen, buikzijde geel-
achtig. Ze komen dikwijls aan de opper-
vlakte om lucht te happen. Na 98 dagen: 
De staart is ingeschrompeld tot op de helft 
der lengte. Na 103 dagen: De staart is zo 
goed als verdwenen. De jonge kikkers gaan 
aan land. 
De metamorphose is achter de rug en het 
is nu begin Augustus. De jonge diertjes zijn 
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Van links naar rechts: 
Voet met hechtschijfjes 
Larve, natuurlijke grootte 

Larve aan buikzijde 
gezien: 
A — Anus O = opening 
Eierklompje 

b 

kwakend mannetje 
Dooier in geleihulsel: 
K = kopzijde 
B = Buikzijde 
S == Staartzljde 
R = Rugzijde 

meer geel dan groen van kleur. Na 4 jaar 
zijn ze geslachtsrijp, maar daarvddr pro-
beren ze soms reeds zachtjes te kwaken. 
In gevangenschap gaat het vlugger en dan 
zijn ze soms reeds na 2 a 3 jaar volwassen. 
Boomkikvorsen kunnen zeer oud worden, 
men heeft een leeftijd van 22 jaar gecon-
stateerd! 
Soms geschiedt de eiafzetting in kleine 
waterplasjes. De ontwikkeling der eieren in 
larven wordt dan sterk geremd tot aan het 
doorbreken der achterpoten, daarna gaat 
het weer vlugger. De eieren weerstaan zelfs 
een uitdroging van 72 uur. De boomkikvors 
is naast de vroedmeesterpad de enige 
soort, die bevruchting buiten het water 
kent. De larven komen dan bij het leggen 
volledig ontwikkeld uit het eikapsel. Daar 

de boomkikvorsen in hun leefwijze zo ver-
schillen van onze amphibieen, en omdat 
zij eigenlijk niet geschikt zijn voor een ge-
zelschapsterrarium (zij voelen zich daarin 
niet thuis en zitten ergens boven tegen het 
deksel te treuren), heb ik een speciaal 
boomkikvorsen-terrarium gebouwd, waar-
over ik in een apart artikel het een en 
ander zal vertellen. 
Veel plezier met uw boomkikkers. 

I) Opmcrking: De hechtschijfjes werken niet als 
„zuigleertjes". De Hyla kleeft met zijn vochtige 
huid aan de buikzijde even gemakkelijk aan de-
wand als met zljn tenen en hechtschijfjes! Hij 
gebruikt inderdaad zijn hele huid aan de buik-
zijde, maar kan voor een ogenblik enkel zijn 
lange tenen met de hechtschijfjes of kleefknob-
bels gebruiken, glljdt dan langs een gladde wand 
(glas) makkelijk omlaag. Bed. 

veRSlinden sUnqen hun eiqen jonqen? 
OOOR h. 

In het Amerikaanse tijdschrift ..Hunting and 
Fishing" (uitgeg. in Boston, Mass.) is mo-
menteel een dispuut aan de gang over de 
vraag of slangen „hun eigen jongen ver-
slinden". In het Septembernummer van dat 
maandblad had een zekere Lewis E. Smith 
verteld een slang te hebben gedood, die 72 
jonge slangetjes in haar maag had. Het 
nummer van December 1946 brengt een ar-
tikeltje van Murray L. Awermann te Brook-
lyn, waarin deze het geval als volgt be-
strijdt: „Ik ben een natuurvriend en biolo-
gisch student en ik meen veilig te kunnen 
zeggen, dat slangen nimmer hun jongen 
verzwelgen. Toen Mr Smith de slang dood-
de en opensneed, heeft hij zeer waarschijn-
lijk de uterus van het reptiel geopend, 
waardoor de kleine slangen, die in een 
vergevorderde embryo-staat wqren, te 
voorschijn kwamen. Hoewel 72 een buiten-
gewoon groot aantal is dat een enkele 

a. L menne, paRamaRiBO 
slang zou kunnen voortbrengen, is 't niet 
onmogelijk. Ik heb eens een verslag gele-
zen — in het wetenschappelijke tijdschrift 
„Copeia" — over een Kousebandslang, die 
74 jongen ter wereld bracht". In hetzelfde 
blad lees ik intussen een nieuw bericht, 
overgenomen uit de ..Arkansas Democrat", 
over een Water-mocassin (n.b. waarschijn-
lijk Angkistrodon piscivorus L a c ) , die 38 
van haar jongen verslond. Een jachtopzie-
ner zou het gezien hebben. Toen men later 
het dier opensneed, werden de 38 jonge 
slangen prompt uit maag en zelfs keel van 
de Mocassin te voorschijn gebracht. De in-
zender van 't stukje, W. A. Hoge, N. Little 
Rock, Arkansas, zegt voor de waarheid van 
dit verslag in te staan. 
Er zijn gevallen genoeg bekend van slan-
gen, die andere slangen verslinden, maar 
ik denk wel, dat 't hier geen eigen jongen 
betrof. 
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de mvLoed van het Licht op onze teRRARiumoieRen 
OOOR th. oeteRman, tilBURQ 

ledereen weet dat vele amphibieen en rep-
tielen hun huidkleur snel kunnen aanpassen 
aan de omgeving. Hoe deze kleurveran-
dering in de huid plaats vindt, weten we 
uit het artikel van den heer G. Uiterdijk 
(Sept.-nummer, biz. 76), waainaar ik verder 
verwijs. 
Ze wordt dus veroorzaakt door een ver-
andering der melanophoren in de leder-
huid. 
Onder welke invloed staat nu deze ver-
andering? Vroeger werd algemeen aange-
nomen, dat deze werd geregeld door het 
centrale zenuwstelsel en inderdaad kan 
men in tal van gevallen onmiskenbaar de 
invloed der zenuwen op de melanophoren 
vaststellen. In de laatste jaren is echter 
gebleken, dat hierin vooral de hormonen 
een grote rol spelen, en het zijn in de eer-
ste plaats de hormonen der hypophysis, 
een klier, gelegen in de schedelholte, die 
de aanpassing van de huidskleur van am-
phibieen (en reptielen) veroorzaakt. 
Reeds 30 jaar geleden wist men dat kik-
kerlarven, na verwijdering van de hypo-
physe, een lichte huidskleur kregen, Boven-
dien werd gevonden, dat inplanting der 
hypophyse bij licht gekleurde kikkerlarven 
een donkere verkleuring opwekte. Hierdoor 
kwam vast te staan, dat de hypophyse een 
hormoon moest bevatten, dat de melano-
phoren in de huid van amphibieen be-
invloedt. Dit hormoon werd daarom het 
melanophorenhormoon genoemd. Het mela-
nophorenhormoon wordt vooral geprodu-
ceerd door een gedeelte van de hypophy-
sis, de z.g. tussenkwab. Een bewijs werd 
hiervoor geleverd toen bij een albinokikker 
vernietiging van de tussenkwab der hypo-
physe plaats vond. Het lag dus voor de 
hand om aan te nemen, dat het melanopho-
renhormoon onder invloed van lichtprik-
kels de chromatophoren in de huid van 
amphibieen doet uitzetten. Dat de werking 
de kleurstofcellen zelf aangrijpt, wordt 
bewezen door1 het ieit, dat hetzelfde effect 
optreedt in uitgesneden stukjes huid, welke 
behandeld worden met hypophyse extract. 
Gedeeltelijk schijnt zij echter ook via het 
zenuwstelsel te verlopen. 
De vraag, hoe de lichtprikkels de hypo-
physe bereiken en daar verandering in de 
productie of uitstorting van het melano-
phorenhormoon teweeg brengen, werd op-
gelost door nieuwe experimenten. Zo vond 
men dat bij kikkers het vermogen om de 
huidskleur aan de omgeving aan te passen 
verdween, indien men de ogen wegnam. 
Donkere kikkers houden dan een donkere, 
lichte een lichte kleur, hoewel bleek, dat 
na verloop van tijd deze blinde kikkers 
toch weer van kleur konden veranderen. 
Dit verklaart men als een aanpassing van 

het organisme om langs een omweg een 
bepaalde situatie toch te bereiken, b.v. zou 
na verwijdering van 't oog de zenuwstam 
de lichtprikkel kunnen opnemen. Bedekte 
men namelijk de ogen van een normale 
kikker met een ondoorzichtige laag, dan 
bleef het lichteffect op de hypophyse ach-
terwege. Verder bleek, dat bij blinde kik-
kers alleen de intensiteit (helderheid) van 
het licht van belang is voor de duur, waarin 
het effect optreedt, terwijl bij normale kik-
kers ook de g lflengte van grote invloed 
is. De werking neemt daarbij van violet 
naar rood af. 
Uit bovenstaande (en nog vele andere) 
experimenten kwam dus vast te staan, dat 
lichtprikkels via het oog de hypophyse 
kunnen bereiken, welke door uitstorting of 
opname van het melanophorenhormoon de 
melanophoren in de huid beinvloeden en 
zodoende een donkere of lichte kleur der 
huid, al naar gelang der omgeving, kun-
nen veroorzaken. 
Dat het licht ook grote invloed heeft op de 
voortplanting, is wellicht minder bekend. 
Hoewel de meeste proeven op dit gebied 
op vogels betrekking hadden, geldt dit ook 
voor amphibieen en reptielen. Ten eerste 
stelde men vast, dat de bronstperiode van 
vogels in het voorjaar afhankelijk is van 
het lengen der dagen. Men kon zelfs de 
bronsttijd vervroegen door kunstmatige be-
lichting, zodat de vogels reeds 's winters 
bronst vertoonden. Hierbij bleek het witte 
licht de sterkste werking te hebben, daar-
na volgde rood, terwijl groen licht eerder 
lemmend werkte. Na een maand was deze 
bronst weer verdwenen, net zoals dit nor-
maal in de natuur in eind Mei tot begin 
Juni gebeurt, zonder dat men hiervoor een 
oorzaak vond. 
Bovendien vond men, dat het licht op de 
ogen moest vallen. Het effect trad name-
lijk niet op, indien men de ogen met een 
ondoorzichtbare laag bedekte, terwijl, in-
dien men de ogen verwij derde, het effect 
weer wel optrad. De overeenkomst met de 
invloed van het licht op het huidpigment is 
treffend! 
Nu wist men reeds lang dat de hypophyse 
een grote invloed had op de mannelijke en 
vrouwelijke geslachtsorganen. Men had 
zelfs uit de hypophyse een hormoon geiso-
leerd, dat na inspuiting bij dieren bronst 
veroorzaakte. Dit hormoon heet het gonado-
troophormoon. Uit proeven bleek nu, dat de 
hypophysen van belichte vogels een opval-
lend hoog gehalte aan gonadotroophor-
moon bezitten. Ook hier kwam men dus 
tot de conclusie, dat de werking der hypo-
physe onder de invloed van het licht en 
dus de omgeving staat. Lichtprikkels, die 
via het oog en de oogzenuwen de hypo-
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p h y s e be re iken , ve roo rzaken dus , b e h a l ve 
een p roduc t i e of ui ts tort ing v a n m e l a n o -
phorenhormoon, een p roduc t i e v a n g o n a d o -
troophormoon, da t d e mannel i jke en vrou-
welijke g e s l a c h t s o r g a n e n be invloed t en 
aanze t , welke op hun beur t hormonen op-
wekken , die d e b e k e n d e bronst doen ont-
s t aan . 
De mogel i jkheid b e s t a a t , da t ook de pro-
ductie v a n ande re hormonen v i a de hypo-
p h y s e v a n het licht afhangt , h e t g e e n wel-
licht d e d a g - en nach t rhy thmus v a n b e -
p a a l d e phys io log i sche functies k a n ver-

klaren. De afhankel i jkheid der voor tp lan-
ting v a n het licht geldt a l l een voor gewer -
ve lde dieren, wier voor tp lan t ing a fhanke-
lijk is v a n het j aa rge t i jde . 
In elk g e v a l is het waarschi jnl i jk da t in 
ter rar ia d e teelt be ter gelukt bij g o e d e b e -
lichting en b e s t a a t d e mogel i jkheid d e 
bronsttijd door kuns tma t ige bel icht ing te 
vervroegen . 
Voor e rva r ingen op dit g e b i e d houd ik mij 
g a a r n e a a n b e v o l e n ! 
G e r a a d p l e e g d e werken : M a a n d b l a d Het 
hormoon; Hormonen-Tausk . 

nomencLAtuuR n, O O O R j . k a a n , a m s t e R o a m (vervolg v a n p a g i n a 52) 

Wij zullen thans nagaan aan welke regels de 
naamgeving hoofdzakelijk is gebonden. Enige 
belangrijke punten uit de ,.Regies internationales 
de la Nomenclature Zoologique" volgen hier. 
De zoologische en de botanische nomenclatuur 
zijn onafhankelijk van elkaar. 
De benaming van geslachten en alle hogere 
groepen (families, ordes en klassen) is unmomi-
naal (eennamig). De soort is binominaal (twee-
namig) en van de ondersoort trinominaal (drie-
namig). 

Voorbeeld: 
Phyllum (stam): 
Subphylum: 
Klasse: 
Orde: 
Onderorde: 
Familie: 
Onderfamilie: 
Geslacht (genus): 
Soort (species): 

Chordata 
Vertebrata 
Reptilia 
Squamata 
Scrpentes 
Viperidae 
Viperinae 
Vipera 
Vipera berus (Linne) 

Alle benamingen zijn Latijnse of verlatijnste 
woorden. De namen der families hebben de uit-
gang idae (Viperidae van Vipera) . 
De namen der onderfamilies hebben de uitgang 
inac (Viperinae van Vipera) . Deze namen zijn 
dus steeds afgeleid van de naam van een ge-
slacht, dat tot de familie of onderfamilie be-
hoort. 
De naam van het ondergeslacht (subgenus) 
wordt tussen haakjes geplaatst tussen de ge-
slachtsnaam en de soortnaam: 
Lacerta (Podarcis) muralis, (niet Podarcis 
muralis). 
Voor het verlatijnsen van persoonsnamen gel-
den de onderstaande voorschriften. Zoologen 
laten deze woorden eindigen als volgt: 
O p i bij mannelijke namen, ook al had de per-
soonsnaam reeds een verlatijnste vorm, dus 
mobiusi en niet mobii, bosi en niet bovis. 
Op orum als de soort genoemd is naar meer dan 
een persoon van dezelfde naam, bijvoorbeeld 
sarasinorum (naar P. en F. Sarasin). 
O p ae bij vrouwelijke namen, bijvoorbeeld 
alidac, derooijae. 
De naam van een ondersoort (subspecies) volgt 
zonder tussenteken direct op de soortnaam: 
Lacerta agilis exigua Eichwald en niet Lacerta 
agilis (exigua) of Lacerta exigua Eichwald. 

Bastaarden kunnen verschillend worden aange-
duid: 
Ovis rmisimon q* x Ovis axies $ of 

Ovis musimon 
Ovis aries 

(q" in de teller, J in de noe-
mer). (Ovis musimon = mouflon, Ovis aries 
= s c h a a p ; d* teken voor mannetje , 2 voor 
vrouwtje). 
Zijn de ouders onbekend, dan kan men de 
bastaard een nieuwe naam geven en door x 
aangeven, dat men een bastaard bedoelt: 
x Coregonus dolosus Fatio (een houtingsoort). 
De botanici gebruiken dezelfde schrijfwijze ook 
bij bekende ouders: x Salix' capreola = Salix 
aurita x caprea. 
Als auteur van een wetenschappelijke naam 
geldt diegene, die het eerst deze naam, alsmede 
een beschrijving der kenmerken heeft gepubli-
ceerd. Blijkt echter duidelijk. dat niet de publi-
cist, maar een ander de oorspronkelijke naam-
gever en beschrijver der kenmerken is, dan geldt 
deze laatste als auteur. Word t een soort in een 
ander geslacht geplaatst, dan blijft de naam van 
de oorspronkelijke auteur der soort er bij ver-
meld, doch dan tussen haakjes: 

Coluber berus L. = Vipera berus (L.) . 
De naam van de auteur, die de nieuwe combina-
tie van geslachts- en soortnaam voor het eerst 
heeft ingevoerd, kan hierbij worden toegevoegd: 
Varanus varius (Shaw, 1790) Merrem, 1820. 
Indien het nodig of wenselijk is het jaartal van 
de beschrijving er aan toe te voegen, dan wordt 
dit achter de auteursnaam geplaatst en er van 
gescheiden door een komma. 
Heeft men indertijd de larve en het volwassen 
dier voor twee verschillende wezens gehouden 
en hen als afzonderlijke soorten beschreven. 
dan geldt de naam, die het eerste gegeven is; 
dus ook als deze die van de larve is. Dezelfde 
regel geldt ook als een deel van een dier be-
schreven is, voordat het gehele dier bekend was. 
Dit laatste is vooral van betekenis bij fossielen, 
waarvan dikwijls eerst slechts een enkel been-
stuk wordt'beschreven, terwijl later vollediger 
materiaal wordt gevonden. 
Worden twee groepen verenigd, dan blijft 
steeds de naam, die het eerste is gegeven, be-
houden. 
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Bij het beschrijven van een nieuwe soort geeft 
men veelal een bepaald exemplaar aan (het 
type), dat als ijkmateriaal moet dienen als er 
twijfel bestaat of andere exemplaren tot de-
zelfde soort behoren. Zo wijst men voor de ge-
slachten ook een soort als type aan. Blijkt het 
nu nodig om een geslacht te splitsen, dan blijft 
de naam altijd verbonden met de type-soort. 
Soms is een soort (of geslacht) tweemaal be-
schreven onder verschillende namen, bijvoor-
beeld Vipera berus (L., 1761) en Vipera com-
munis Leach, 1817. Men spreekt dan van syno-
nymen. Blijkt het later, dat de oudste naam om 
de een of andere reden ongeldig is, dan kan een 

VRAAG EN AANBOD, RUIL-
RUBRIEK. 
Mededelingen worden gratis 
opgenomen. Deze moeten 
uiterlijk de tlende van de 
maand in het bezit zljn van 
de redacteur! 
Ons lid C. KuijIiiKin. Ver-
ploegh Chassepleln 7, Vlaar-
dlngen. zoekt een terrarium, 
pl.m. 100 cm lang, liefst met 
verwarmlngsmogelijkheid. -
Prijs nader overeen te ko-
men. Vraagt tevens, wie on-
dervlndlng heeft met ultra-

vlolet-bclichtlng van hagedissen. 
Een onzer bultenlandse relaties, Mr. Albert I. 
Martin, 510, 21st Street, Altoona (Pennsylvania), 
U.S.A., wil dieremiltwisseling met Nederlandse 
herpetologen en schrijft o.a.: ,,I would be most 
interested In exchanging material with someone, 
If they will list their wants. I will do my utmost 
to fill them. My primary interest is In snakes, but 
I am Interested in all of the reptiles." 
Ons lid G. F. Mos, Schwerinkade 47. Loosduinen 
bij Den Haag, biedt te koop aan: sollede bak. ge-
heel van stevlg hoekijzer, het geheel op tafel. 
Maten: breed 40, long 40, hoog 60 cm, lafel hoog 
90 cm. Ultneembare ruiten. Prachtig geschikt voor 
insectarlum of boomkikvorsenterrarium! In prima 
ctmdltle, prijs f 35,—. 

VAN DE BIBLIOTHEEK. 
D. J. v. d. Laan, Malakka-
straat 188. 's-Gravenhage. 
Postrekening 59311. 
Onze boekerij heeft zich 
weer ultgebreid. No. 109 is 
de gebonden Jaargang van 
..Lacerta-Nleuws", Jaargan-
gen III en IV van de Jaren 
1944—1946. Gezien de waar-
de. die dit boekwerk reeds 
schijnt te hebben. want van 
verschillende zijden (ook 
uit het bultenland) werd 
er naar gevraagd, hebben 
wij de waarborgsom gesteld 
op f 10,—. 
No. 110 is een geschenk van 

jonger synoniem herleven en daarvoor in de 
plaats worden gebruikt. Anders is het, als de-
zelfde naam voor verschillende soorten of ge-
slachten is gebruikt. De naam, die het laatste 
is gegeven noemt men dan een homonym en 
deze wordt als ..doodgeboren" beschouwd; hij 
vervalt en kan nooit meer gebruikt worden. 
Voorbeeld: Pseudelaps Fitzinger, 1843 en Pseu-
delaps Dumeril, 1853 zijn geheel verschillende 
geslachten van slangen; al zou nu ook blijken, 
dat Pseudelaps Fitz. niet gebruikt kan worden 
(omdat er voor dat geslacht al een andere 
naam bestond), Pseudelaps Dum, kan nooit 
meer voor een geslacht in het dierenrijk worden 
aangewend. 

ons lid Erich Sochurek te Wenen, waarvoor wlj 
hem bij deze hartelljk dank zeggen. Het is het 
boekje: ..Naturforscherreisen zu den Felsenlnseln 
Dalmatlens" door Paul Kammerer. Wanneer wlj 
weten. dat dlt een Lacerta-paradljs is (Lacerta 
fiumana, serpa, viridis, enz.), dan weten wij ook, 
welk een Interessante stof wij van deze schrijver 
hebben te verwachten. HIJ beschaamt deze ver-
wachtlng niet! Waarborgsom f 2,50. 
VAN DE LEESTAFEL. 
..Aquarium", het Zwitserse, prachtig ultgevoerde 
maandblad, geeft In het Mei lt)47-nummer een 
artlkel van R. Schweitzer, behelzende gegevens 
over het voederen van Reuzenslangen. 
ONZE IMPORTEN. 
Nog steeds arrlveren uit diverse landen importen. 
Wlj weten nooit tevoren, welke dieren onze vrien-
den In andere landen en werelddelen zenden, zo-
dat wlj vaak prachtige dieren kunnen aanbleden. 
Geeft daarom steeds uw interesse-gebieden op 
aari de heer J. B. ten Veen, Beukelsweg 46a, Rot-
terdam-West. Verwacht worden fraaie amphibieen 
uit Suriname, zoals padden, boomkikvorsen, slan-
gen, hagedissen, enz.. welke tegen zeer goedkope 
prljzen aan de leden geleverd kunnen worden, 
omdat het geschenkzendingen betreft van ons lid 
H. A. L. Menrie. 
Laat ons dus weten. voor welke dieren u belang-
stelling hebt, dan kunnen wlj u waarschuwen, 
als er zendlngen binnen zljn. Ook uit mldden-
Europa verwachten wij grote zendlngen. Met Pa-
lestlna wil het nog niet lukken, maar misschien 
zien wlj nog kans een aantal dieren per vlicgtulg 
te lmporteren. 
Dank zlj de K.L.M., met haar buiteugewone ser-
vice, konden diverse zeldzame Importen aan 'onze 
leden doorgeleverd worden. Wlj zljn onze natlo-
nale luchtvaartmaatschappij hiervoor zeer erken-
telljk. In Suriname. Oostenrljk, Zwitserland — 
overal stond men gereed en was er service! 

Zo juist gearriveerdl 
Uit Suriname.ontvingen wij voor onze leden: 

4 Jonge Bufo marinus (10-12 cm. ruglengte) 
7 schltterend gekleurde boomkikvorsen 
1 kleln padje 
1 Agama 
13 Leguanen 

Wie lnteresse heeft voor deze fraaie tropische dieren v.-onde 
zich tot dhr ten Veen; deze dieren zullen z6er goed-
koop worden aangeboden. 
De Surinaamse reuzenpad is zeer gemakkelijk te houden I 

Hlemaast een afbeelding van een der vele soorten Noord-
Amerikaanse sterschlldpadden, die thans overal weer 
te koop zljn bij de handel tegen prljzen vanerend van 
f 2.50 tot f 4.50 

N. A. Letterschildpad 


